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Zondag 13 december 2015 

 derde van de Advent 

 

Lezing uit de profetie: Sefanja 3,14-20 

 

Antwoordlied: “Koning der volken, heers alom”: 

lied 466,6 

 

Evangelie: 

lezing: Lukas 1, 39-46a 

lied: Lukas 1,46b-55 = de lofzang van Maria  

(t. Tom Naastepad, m. Straatsburg 1539) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Eind november had ik weer twee studiedagen. Met 

een groepje van twaalf predikanten leren we stap 

voor stap om ‘geestelijk begeleider’ te worden. 

Daar is natuurlijk allerlei volk bij. En de één ligt je 

beter dan de ander. Zo is dat altijd. Sommigen van 

hen zou ik graag vaker zien. Anderen misschien 

wel liever minder vaak. De één omdat hij eindeloos 

lang kan praten. En dan ook nog op een zachte 

toon, die me dwingt om aandachtig te luisteren, 

anders versta ik hem niet. Een ander is vaak nogal 

kort door de bocht, heeft snel een mening klaar, 

luistert niet goed (vind ik). Een derde doet nogal 

uit de hoogte, het lijkt bij alles wat ze zegt of ze op 

het hele gebeuren een beetje neerkijkt. 

Ongetwijfeld kunnen sommigen ook over mij 

vergelijkbare dingen vertellen. 

Ik heb respect voor onze begeleiders. Ze hebben 

geduld; ze blijven gelijkmoedig en laten zich niet 

van de wijs brengen door de eigenaardigheden van 

de mensen in de groep. Tegen een van hen zei ik 

het: hoe ik haar hierom bewonder. Ze zei: “Het 

klinkt misschien vroom – maar ik probeer naar 

ieder te kijken met het licht van Gods ogen.” 

 

Kijken met het licht van Gods ogen – ik moest 

hieraan denken bij de lezing uit Sefanja. Na een 

hoop kritiek op Juda en op de volken die Juda 

omringen komt er tot slot een ander geluid. Een 

heilsprofetie. Alsof ook de profeet op het laatst 

kijkt met het licht van Gods ogen. Alsof hij met 

compassie al die ploeterende en zwoegende 

mensen aanziet – en bedenkt: och – ze hebben 

nog zoveel te leren; en vaak bedoelen ze het zo 

goed. Wat eruit komt is niet altijd best. Maar het 

zijn goede zielen. 

En dan spreekt hij woorden van verlossing. Van 

bemoediging. Het zal niet altijd nacht blijven. God 

zal zich om jullie bekommeren. Wat God ziet ons 

met het licht van zijn ogen. 

 

Kijken met het licht van Gods ogen. Kijken met 

welwillende ogen, die niet oordelen. Met een blik 

die wil zien wat er onder de oppervlakte te zien is. 

Met oren die willen horen wat niet gezegd wordt. 

Wat zou het mooi zijn om altijd zo te kijken. En 

altijd zo te horen. 

 

Vaak lukt ons dat niet. Bijvoorbeeld wanneer we 

ons afvragen wat de ander van ons vindt. “Wat 

denken ze van mij?” “Krijg ik wel voldoende?” 

“Doe ik het wel goed…?” Of wanneer we ons 

inbeelden dat we zélf niet gezien worden. Kortom, 

wanneer we vooral met onszelf bezig zijn. 

Toch lukt het ons ook dikwijls wél. Dan kijken we 

met milde blik naar de ander. Dan lezen we met 

welwillende ogen die mail die ons in eerste 

instantie op de kast jaagt. Het kunnen de mooiste 

ervaringen zijn, die momenten waarop je dat lukt. 

Waarop je erin slaagt om af te zien van jezelf. Om 

in de huid van de ander te kruipen terwijl je 

probeert die ander te begrijpen. En intussen te 

weten: het gaat niet om mij. Die botheid of 

irritatie heeft niet met mij te maken, maar met 

iets anders – wat zou dat kunnen zijn? 

 

Als ik terugkijk op de kerkenraadsvergadering van 

afgelopen donderdag zie ik: het was er. Dat licht. 

We spraken over de beleving van de 

maaltijdviering. Aanleiding was de viering van 

Schrift en Tafel van 2 augustus, waarin Edward 

van der Kaaij voorging. Wat doet het met je: als 

iemand het brood breekt die zegt niet in het 

historische bestaan van Jezus te geloven? Daar 

hoort natuurlijk de vraag bij: wat betekent de 

maaltijdviering voor jou? 

We deelden verschillende belevingen met elkaar. 

Het was luisteren met het hart. Luisteren zonder te 

oordelen. Het was kijken met het licht van Gods 

ogen. Als er een conclusie getrokken kan worden 

uit het gesprek, dan is die: het raakt ons om met 

elkaar verbonden te zijn in het delen van brood en 

wijn – terwijl we zo verschillend zijn en 

verschillend geloven. En terwijl geloven voor velen 

een zoektocht is. In de maaltijd zijn we verbonden 

in ons niet-weten. 

 

Zien met het licht van Gods ogen: het is de 

voorwaarde voor iedere vriendschap. Voor iedere 

relatie. Als we niet regelmatig kunnen kijken met 

het licht van Gods ogen, loopt elke relatie spaak. 
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Kan geen vereniging bestaan. Houdt geen enkele 

kerkgemeenschap stand. Als ik niet regelmatig kan 

kijken met het licht van Gods ogen, ben ik niet als 

de vleugels die we zien in de schikking – dan ben 

ik eerder als een mijnenveld. En dan is het 

gemeenschapsgevoel in onszelf bij het delen van 

brood en wijn ver te zoeken. 

 

Ook het verhaal van Lukas krijgt een andere glans, 

wanneer je bedenkt: deze schrijver keek met het 

licht van Gods ogen. 

Met het licht van Gods ogen kijkt hij naar de 

werkelijkheid. En hij ziet een jonge vrouw die 

onbedoeld zwanger is. En een oudere vrouw die na 

heel lang hopen en heel lang wachten zwanger is. 

De ontmoeting van die twee brengt grote 

verbondenheid. Hier zijn ze: twee uitersten in 

leeftijd. Twee zielsverwanten, want voor beiden zal 

het leven totaal veranderen. Beiden dragen het 

nieuwe leven in zich. En Lukas ziet: het maakt niet 

uit of je oud bent of jong – jouw leven kan iets 

nieuws teweeg brengen. 

 

Natuurlijk had hij ook anders kunnen kijken. 

Minder welwillend. 

Misschien had hij dan vooral gezien dat de jonge 

vrouw schande over haar familie bracht. Hadden 

Jozef en zij niet van elkaar af kunnen blijven? Of 

was ze vreemd gegaan, uitgehuwelijkt en al, met 

een of andere knappe Romeinse soldaat? 

 

Zó is de werkelijkheid ook. Zo kan het zijn. Kijkend 

met de ogen van een kwaadwillende buur kan de 

jonge vrouw een bron van vermakelijke roddel zijn. 

Maar zo kijkt Lukas niet. Hij kijkt met de ogen van 

een andere werkelijkheid. Naar Maria. Naar 

Elisabet. Naar Zacharias. Naar die herders straks, 

die waarschijnlijk echt geen lieverdjes waren. En 

hij beschrijft hen op hun beurt als mensen die 

kijken met het licht van Gods ogen. 

 

Wat brengt het: kijken met het licht van Gods 

ogen? 

Maria levert het een lied op. Ze zingt en jubelt. 

Omdat ze niet denkt aan wat de buren zullen 

zeggen. Maar omdat ze denkt aan het leven dat in 

haar groeit. En waarin ze Gods scheppende kracht 

voelt. Zozeer, dat ze zelfs de duisternis van deze 

wereld in Gods licht gaat zien. En in die duisternis 

Gods licht gaat zien. In verdrukte en hongerende 

mensen ziet ze iets van zijn liefde. Zoals Etty 

Hillesum Gods liefde zag in kamp Westerbork – 

door de ellende heen. Je kunt ook zeggen: Maria 

levert het God op. Ze ervaart hoe God zichzelf 

schept, door haar heen. 

 

Tegelijk is er ernst in Maria. In haar lied klinkt 

besef van het onrecht in de wereld. En in dat 

onrecht horen we onze eigen feilbaarheid. Dat ze 

God in zichzelf ervaart betekent niet dat alles 

ineens probleemloos en vrolijk is. De werkelijkheid 

is nog steeds de werkelijkheid. En die blijft 

gebroken. Mensen doen elkaar leed aan. Mensen 

worden ziek. Wij lijden aan onze vergankelijkheid. 

En aan de kortstondigheid van dit leven. 

Toch juicht en zingt ze! 

Dat heeft een bron. Die klinkt in het begin van het 

lied: “hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste 

dienares”, zingt Maria. Ze weet het ineens zeker: 

God ziet haar en aanvaardt haar. 

Dat is de bron. De inspiratie van haar liefde, van 

haar mededogen en compassie. De bron waardoor 

zij kan zien met het licht van Gods ogen. 

 

 

Lied: “Wat vraagt de Heer nog meer van ons”: 

lied 992 (t. William Livingstone Wallace, vert. 

Wim van der Zee, m. Arie Eikelboom) 

 


